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3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи  

«Систематизація та модернізація законодавства про захист економічної 

конкуренції» 2,0 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи 

«Систематизація та модернізація законодавства про захист економічної 

конкуренції»  – 52,46 друк.арк.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Наукові статті, тези наукових доповідей, навчальні 

посібники 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1) Доведено, що для України, яка йде шляхом розвитку ринкових відносин, 

використання і запровадження світового досвіду державного контролю за 

процесами економічної концентрації не лише становить інтерес, а й є нагальним. 

Цей контроль має бути спрямованим на захист прав споживачів і суб’єктів 

господарювання, державних і суспільних, а також на створення умов для 

прогресивного розвитку національного товаровиробника. Виходячи з того, що 

проведення господарсько-правової політики – функція держави й інструмент 

забезпечення насамперед стабільності економічного добробуту суспільства, 

завдання кожної цивілізованої країни полягає у державному регулюванні 

конкурентних відносин із метою забезпечення економічної конкуренції. Однією 

з найважливіших складових при цьому є забезпечення державного контролю за 

процесами економічної концентрації. Отже, державний контроль у сфері 

господарювання слід розглядати як правову форму державного регулювання 

економіки. 

В українському законодавстві поняття поглинання не закріплене на 

законодавчому рівні. Злиття і поглинання компаній може зашкодити конкуренції 

та призвести до монополізації ринків, а отже дане питання потребує дієвого 



регулювання з боку антимонопольних органів. Основними індикаторами 

контролю є частка суб’єкта на ринку, сукупна вартість активів та сукупний обсяг 

реалізації товарів. Такий контроль на рівні конкурентного законодавства 

визначений як контроль за концентрацією, та покладений на АМКУ. 

2) встановлено, що під терміном «концентрація» за законодавством 

зазвичай розуміють реальну можливість здійснення вагомого впливу одного або 

декількох пов’язаних суб’єктів господарювання на господарську діяльність 

інших суб’єктів господарювання або їх частин. Простіше кажучи, концентрація 

– це процес злиття підприємств, капіталів або компаній, у результаті якого 

значно зростає їх економічна могутність. Варто зауважити, при концентрації 

мета може бути різною: починаючи від бажання суб’єктів господарювання 

отримати вагомі важелі впливу на ринкову економіку і закінчуючи гуртуванням 

фінансових засобів задля покращення якості товару або запровадження нових 

технологій.  

3) доведено, що важливим напрямком конкурентної політики також є 

удосконалення системи контролю й регулювання на ринках, де діють суб’єкти 

природних монополій, і суміжних ринках. Під час аналізу ситуації, що склалася 

в Україні, з’ясовано, що система контролю потребує модернізації та 

удосконалення як з точки зору впровадження нових регуляторів, так і 

налагодження чіткої взаємодії між національними комісіями та АМКУ. На жаль, 

низькі якість і конкурентоспроможність вітчизняних товарів, великі витрати на 

виробництво через застарілість основних фондів (особливо на державних 

підприємствах) у сферах, де діють суб’єкти природних монополій, відсутність 

конкуренції створюють ситуацію, через яку споживачі змушені отримувати 

життєво необхідні послуги невисокої якості, але за завищеними цінами. Крім 

того, небезпечними для економіки є концентрація економічної потужності, 

зосередження цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, 

транспортування і постачання кінцевому споживачу) в одних руках, а отже, для 

того, щоб виправити це, треба використовувати дієві механізми регулювання, 

одним із яких є анбандлінг.  



4) констатовано, що концентрація економічної потужності, 

зосередження цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, 

транспортування і постачання кінцевому споживачу) в одних руках, є 

небезпечною і потребує дієвих механізмів регулювання, бо це стосується 

передусім питань національної безпеки країни. У контексті сказаного необхідно 

додати, що ефективна реалізація анбандлінгу дозволить ринки нафтогазу та 

електроенергетики зробити конкурентними, і тим самим більш 

конкурентноспроможними. З нашої точки зору, у подальшому доцільно 

запровадити систему анбиндлінгу й в інші сфери, де діють суб’єкти природних 

монополій.  

5) запропоновано власне визначення недобросовісній конкуренції. На 

наш погляд, її можна розглядати як дії, спрямовані на набуття переваг у 

підприємницькій діяльності, які суперечать вимогам закону, звичаям ділового 

обороту, усталеній практиці, правилам етики й доброчесності, завдають або 

можуть завдати шкоди конкурентам, іншим суб’єктам господарювання або 

споживачам. Такі дії можуть полягати у створенні перешкод діяльності інших 

суб’єктів на ринку, забрудненні ділової репутації суб’єктів господарювання, 

втручанні в діяльність конкурентів шляхом підкупу або шантажу, поширенні 

брудної, нечесної, хибної інформації про діяльність конкурентів, 

«переманюванні» покупців тощо. Також ці дії можуть стосуватися використання 

у своїй діяльності чужого ім’я, товарного знаку, імітування етикеток, брендів, 

повному або частковому копіюванні моделей тощо, тобто такі дії, коли суб’єкт 

господарювання займає своє становище на ринку не завдяки власним 

досягненням і методам чесної конкурентної боротьби. Поширеним видом 

недобросовісної конкуренції є недобросовісна реклама, яка може містити 

неправдиві відомості, не відповідати дійсності або мати ознаки порівняння з 

конкурентами.  

6) констатовано, що правила конкуренції необхідно розглядати не як 

просту сукупність правових норм, а як складну систему, що поєднує комплекс 

компонентів, які перебувають у взаємозв’язку між собою і впливають на весь 



господарський правовий порядок, який в умовах ринкової економіки передбачає 

існування, розвиток і захист економічної конкуренції як системоутворюючий 

принцип формування господарської системи. 

7) доведено, що на даному етапі Україна потребує вдосконалення свого 

законодавства, зокрема, стосовно економічної конкуренції, адже правила і 

принципи наразі не мають свого закріплення в нормативній базі, і сформулювати 

їх можна лише через аналіз положень, що стосуються порушень у цій сфері. 

Серед загальних ознак проявів недобросовісної конкуренції можна вказати те, 

що за її наявності дії: 

- суперечать торговим та іншим звичаям у господарській діяльності; 

- посягають на ділову репутація суб’єкта господарювання; 

- призводять або можуть призвести до змішування. 

Виходячи з усього вищевказаного, постає питання стосовно реального 

закріплення правил і принципів конкуренції, адже в жодному нормативно-

правовому акті вони не наведені, як і немає єдиного підходу до бачення того, що 

саме є принципами і правилами конкуренції (а отже, їх уніфікованого й 

загальноприйнятого трактування). Крім того, законодавство побудоване 

казуїстичним шляхом, тобто існує перелік правопорушень і передбачена 

відповідальність за них, але склади цих правопорушень не визначені.  

 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення інших 

соціологічних досліджень не проводилося. 



6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України – не приймала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не готувала 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). 

Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 

року  

Modern methods and means of training future lawyers. Scientific and pedagogical 

internship. Щодо проблеми удосконалення конкурентного законодавства України 

February 1-March 12, 2021, Arad Romania  

Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі розвитку. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Харків 5-6 березня 

2021 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Наукові статті у фахових виданнях:  

1. Швидка Т. І. Регулювання та контроль за злиттями та поглинаннями 

суб’єктів господарювання. Підприємництво, господарство і право. №2 2021. С. 

63-68  (0,7 друк.арк.) 

2. Tetiana Shvydka. Control of the concentration of economic entities as a 

preventive norms of the competitive policy of the state. Slovak international scientific 

journal No50, 2021 VOL.1 p.32-36 (0,7 друк.арк.) 

3. Financing environmental protection projects in Ukraine O.P. Yevsuykov 1 , 

T.I. Shvydka 2 , V.Yu. Streltsov 3 , O.O. Akhmedova 4 , S.V. Stankevych 5* , K.V. 

Cheprasov 6 . UkrainianJournalofEcology, 2021, 11(1), 186-190, doi: 

10.15421/2021_29 https://www.ujecology.com/archive.html (0,7 друк.арк.) 

4. Швидка Т. І. Халецька К.К.Комплаєнс-контроль в системі корпоративного 

управління господарських товариств. Підприємництво, господарство і право. 

2020. № 12 (298). С. 85–91. (0,7 друк.арк.) 

5. Швидка Т. І. Боротьба із виявами недобросовісної конкуренції «Право та 

https://www.ujecology.com/archive.html


державне управління» № 1/2021.с.52-59 (0,7 друк.арк.) 

6. Швидка Т. І. Проблеми забезпечення добросовісної конкуреніції та 

впровадження правил ринкової економіки Підприємництво, господарство і 

право. 2021. № 3 с. 126-131 (0,7 друк.арк.) 

7. Швидка Т. І. Удосконалення законодавчого регулювання неправомірного 

використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції №1/2021 с.60-65 (0,7 друк.арк.) 

8. Швидка Т. І. Анбандлінг як напрям антимонопольного регулювання у 

сферах, де діють суб’єкти природних монополій. Науковий вісник публічного і 

приватного права. №1.2021 с.25-32. (0,7 друк.арк.) 

9. Швидка Т. І. Господарсько-правове регулювання порушень, пов’язаних із 

неправомірним використанням ділової репутації суб’єктів господарювання. 

Юридичний вісник.№2. 2021. С. 62-70. (0,7 друк.арк.) 

10. Швидка Т.І. Бабійчук В.С. Садонцева Л.К. Корпоративне зелене 

відмивання в практиці господарської діяльності: актуальні проблеми та методи 

протидії. Експерт: парадигми юридичних наук і держдавного управління. №2 

(14). 2021. С. 224-233 (0,7 друк.арк.) 

11. Швидка Т.І. Логвіненко С. Дотримання гарантій непорушності права 

власності в механізмі реалізації процедури сквіз-ауту. Юридичний науковий 

електронний журнал. №4, 2021, URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv?id=136 (0,7 друк.арк.) 

12. Швидка Т.І., Ушаков А.Б. Боротьба електронного урядування з корупцією 

у сфері публічних закупівель. Slovak international scientific journal. №52. 2021. 

том.1. с. 77-80. (0,7 друк.арк.) 

13. Швидка Т.І. Ніколенко А. Законодавче закріплення права на доступ до 

інтернету. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 145- 150. (0,7 

друк.арк.) 

14. Швидка Т.І., Ушаков А.Б. Рамкова угода як крок до централізжованих 

публічних закупівель. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6 (0,7 

друк.арк.) 

15. T.I. Shvydka1 , Yu.I. Ostapenko1 , D.D. Zadykhaylo1 , R.V. Vaksman1 , S.V. 

Stankevych2* , M.V. Matsyura3 Ecological management in economic relations: the 

problem of legislative support. UkrainianJournalofEcology, 2021, 11(3), 60-64, doi: 

10.15421/2021_142  https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-

economic-relations-the-problem-of-legislative-support.pdf (0,7 друк.арк.) 

Навчальні посібники: 

1. Швидка Т.І., Давидюк О.М. Корпоративне право. Підготовка до іспиту: 

навч. посібн. Харків. Право. 2021. 104 с ( особистий внесок 6,05  друк.арк.) 

2. Швидка Т.І. Антимонопольно-конкурентне право: навч. посібн. Харків. 

Право. 2021. 184 с (10,01 друк.арк.) 

3. Швидка Т.І . Законодавче регулювання публічних закупівель: навч. посібн. 

Харків. Право. 2021. 96 с (7,7 друк.арк.) 
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3. Швидка Т. І.  Впровадження механізму анбандлінгу в українське 
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Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 
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пов’язані з отриманням спадщини та дарунків», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне 
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(господарсько-правовий аспект)» на здобуття ступеня доктора філософії за 
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14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 
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17.Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.  

Участь не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Відзнак та нагород у звітному році не отримувала. 

 

           ____________ Тетяна Швидка  
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грудня  2021  року. 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________  Дмитро Задихайло  

 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2021 РІК

